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Kuntien yhteinen jätelautakunta  
 
Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, 
Tuusula ja Valkeakoski 
 

• 12 erilaista kuntaa 

• noin 338 000 asukasta ja 173 000 taloutta, 90 000 kiinteistöä 

• 3 eri maakuntaa 

• 2 hallinto-oikeutta ja 3 ELY-keskusta 

• 2 (3) erilaista kuljetusjärjestelmää 

- Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäki ja Valkeakoski 

(Kiertokapula Oy kilpailuttaa kuntien puolesta) 

- Järvenpää, Kerava ja Tuusula (kunnat kilpailuttavat itse) 

- Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi ja Rhm haja-asutus 

(kiinteistön haltija sopii suoraan kuljetusyrityksen kanssa) 

 

  

 

 

229 000 

109 000 



Kuntien yhteinen jätelautakunta  
 
Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, 
Tuusula ja Valkeakoski 
 

• Hämeenlinna isäntäkunta 

• 12 kuntaa – lautakunnassa 13 jäsentä 

 Hämeenlinnalla 2 jäsentä, muilla kaikilla 1 

 Hämeenlinnalla puheenjohtajuus, vpj:n paikka kiertää (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula) 

• Yhden hengen yksikkö 

 toinen henkilö (suunnittelija / palvelusihteeri) palkataan ensi vuoden alusta 

• Hämeenlinnan organisaatiossa jätehuoltoviranomainen toimii Yhdyskunta- ja 

ympäristöpalvelujen tilaajayksikössä 

• Jätehuoltokoordinaattori on lautakunnan esittelijä ja pääasiallinen valmistelija 

 tilaajajohtaja (esimies) toimii mm. ymralan esittelijänä, joten ei voi toimia jätelassa 

• Hämeenlinnalta tukipalvelut: hallinto, viestintä, lakimies… 

 

  

 

 



• viranomaistehtävät (jätelautakunta, osin viranhaltija) 

 

Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle 

• kunnan keräyspaikoista päättäminen aluekeräyspisteiden osalta 

• jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (ratkaisulinjat jätela 

28.11.2012, §27) 

• asiakasrekisterin pitäminen 

• kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa 

palvelujen ja hallinnon jätteen osalta 

• jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten 

käsittely  

• jätemaksujen ulosottoon laittaminen 

• tiedonsaanti ja tarkastusoikeus 

• Hml kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintasäännössä määritelty 

myös jätehuoltokoordinaattorin vastuita 

Tehtäväjako 
keskeisimmät 

asiat, linjaukset 
yksittäistä asiakasta 

koskevat hakemusasiat 



Kokemuksia alkutaipaleelta 1/2 

• kuntien viranhaltijat saatu mukaan ja yhteistyö käyntiin  

• jätehuoltoviranomaiselle selkeä tilaus viranomaiskentällä  

• yhteistyö ympäristöviranomaisten ja Kiertokapulan kanssa sujuu hyvin 

 kunnan tehtävät ja mitä on kuntavastuullinen jätehuolto on ”kentällä” 

unohdettu tai ajatukset sekoitettu 

=> jätehuoltoviranomainen, ympäristönsuojeluviranomainen ja 

Kiertokapula Oy ovat kuntalaisia varten  

• päivittäisiä tehtäviä  

 toimintatapojen luontia, viestintää, sidosryhmäyhteistyötä, vipsejä, 

asiakaspalvelua… 

• ajankohtaisia asioita: 

 kuljetusjärjestelmätarkastelu (sako- ja umpikaivolietteiden osalta 

käynnistymässä), jätetaksat, jätehuoltomääräykset, asiakasrekisteri… 



Kokemuksia alkutaipaleelta 2/2 

Haasteita: 

 

• kuljetusjärjestelmä repii (toivottavasti ei hajota) koko aluetta  

• sekalaiset järjestelmät ja määräykset työllistävät 

• jätelautakunnan viranomaisroolin tiedostaminen 

 ensimmäiset isot päätökset vasta tulossa  

• alueen yhtenäistäminen vähitellen, alueellinen ajattelutapa  

• asiakasrekisterin luominen… tietoja toimitettu ”vähän miten sattuu ja missä 

muodossa tahansa tai ei ollenkaan” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiitos! 
 

jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen 

 

Raatihuoneenkatu 9, 3.krs, PL 84,  

13101 HÄMEENLINNA 

 

puh. 03 621 4194 

heli.virtanen@hameenlinna.fi 

www.hameenlinna.fi/jatelautakunta 

 

 


